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17 BELASTINGSREGLEMENT OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEF BESCHEIDEN – AANSLAGJAAR 2019 

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM, 

BEVOEGDHEID 

Artikel 42 §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

JURIDISCHE GROND 

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, laatst gewijzigd bij decreet van 17 februari 2012. 

Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen. 

Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. 

Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. 

MOTIVERING 

Het reglement op de afgifte van administratieve bescheiden 2013-2018 loopt ten einde. 

Het afleveren van allerhande administratieve stukken brengt lasten mee voor de gemeenten. Het is 
aangewezen hiervoor een belasting in te vorderen bij de afgifte van deze stukken. 

De gemeente rekent de door de FOD Binnenlandse Zaken aangerekende kostprijs voor afgifte van 
elektronische identiteitsbewijzen (kortweg e-VK) en –kaarten (kortweg e-ID) en de transportkosten door 
Zetes door aan de burger. Bovenop wordt een kleine gemeentebelasting aangerekend voor de afgifte van 
die kaarten. 

De FOD Binnenlandse Zaken houdt de prijs van de kids-ID zo laag mogelijk zodat die prijs geen drempel 
vormt om de kaart aan te vragen. Zij dringt er bij de gemeenten op aan geen gemeentebelasting te heffen 
op de afgifte van de kids-ID. 

Er zijn geen belangrijke wijzigingen in de procedure voor aanmaak en afgifte van identiteitskaarten en –
bewijzen en het aanvragen van PUK-codes. Daarom wordt voorgesteld deze belasting ongewijzigd op 2 
euro te laten. 

Voor de reispassen wordt er, naast de transportkosten voor Zetes en de consulaire rechten voor de FOD 
Buitenlandse Zaken, eveneens een bijkomende gemeentebelasting geheven. Er zijn geen belangrijke 
wijzingen in de procedure voor aanmaak en afgifte van reispassen. Daarom wordt voorgesteld de belasting 
van reispassen ongewijzigd op 10 euro te laten. 

Voor een rijbewijs volgens het Mercuriusproject (bankkaartmodel) moet elk bestuur zijn aandeel bovenop 
de kostprijs van de FOD mobiliteit in rekening brengen. Er zijn geen belangrijke wijzigingen in de 



procedure. Daarom wordt voorgesteld de belasting van de rijbewijzen op 2 euro te laten. 

Voor andere administratieve prestaties zoals genealogische opzoekingen en fotokopieën kan een 
vergoeding worden aangerekend. 

Voor huwelijken kan een bestuur beslissen om een vergoeding aan te rekenen. Om de aanvragen buiten 
de openingsuren te beperken en het aantal personen op een receptie na een huwelijk niet te hoog te laten 
oplopen wordt hiervoor een vergoeding gevraagd. 

Vanaf 1 juni 2017 kan voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van een A-kaart (verblijfsvergunning 
voor een derdelander) een vergoeding aangerekend worden. Dit werd vastgelegd op 40 euro. 

Sinds 1 augustus 2018 kan een voornaamswijziging via de dienst burgerlijk stand in plaats van via FOD 
justitie. Hiervoor kan een vergoeding aangerekend worden maar dit wordt door ons bestuur gratis 
aangeboden. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

STEMMING 

Eenparig. 

BESLUIT: 

Artikel 1: Met ingang op 01 januari 2019 en eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van 
de gemeente, onder navolgende voorwaarden, een belasting geheven op de afgifte van 
getuigschriften of andere stukken. De belasting valt ten laste van de personen of instellingen 
aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt. 

Art. 2:  Het bedrag van de belastingen wordt als volgt bepaald: 

 

 Afgifte E-ID voor Belgen: 

 Eerste uitreiking of vernieuwing     2,00 euro 

 Duplicaat wegens verlies of diefstal of beschadiging   2,00 euro 

 (bij een productiefout wordt geen gemeentebelasting geheven) 

 Spoedprocedure       2,00 euro 

 

 Afgifte E-VK voor vreemdelingen: 

 Eerste uitreiking of vernieuwing     2,00 euro 

 Duplicaat wegens verlies of diefstal of beschadiging   2,00 euro 

 (bij een productiefout wordt geen gemeentebelasting geheven) 

 Spoedprocedure       2,00 euro 

 Opstarten procedure derdelander (A-kaart)   40,00 euro 

 

 Afgifte elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen onder de 12 jaar (kids-ID): 

Eerste uitreiking of vernieuwing     gratis 

 Duplicaat wegens verlies of diefstal of beschadiging   gratis 

 Spoedprocedure       gratis 

 

 Verlies PIN-PUK-code       2,00 euro 

  

 Afgifte identiteitsbewijs voor niet-Belgische kinderen  

 onder de 12 jaar      gratis 



 

 Afgifte reispassen      10,00 euro 

 

 Afgifte rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen     

 Rijbewijzen via Mercurius      2,00 euro 

 Internationale rijbewijzen      3,75 euro 

 

 Op de aanvraag van allerlei andere getuigschriften, uittreksels, 

 afschriften, enz. die ambtshalve of op verzoek worden 

uitgereikt        gratis 

  

 Wettiging van handtekeningen, voor eensluidend verklaren van  

 getuigschriften, machtiging voor minderjarigen om naar het 

 buitenland te reizen      gratis 

 

 Genealogische opzoekingen, per vacatie van  15 minuten  7,50 euro 

  

 Jaarabonnement op de agenda van de gemeenteraad  20,00 euro 

 Gemeenteplannen       5,00 euro 

  

 Fotokopies 

 Zwart-wit        0.10 euro 

 Kleuren        0.30 euro 

 

 Huwelijken 

 Trouwboekje       gratis 

 Huwen buiten de openingsuren van de dienst Burgerzaken 200,00 euro 

 Receptie < 25 personen     gratis 

Receptie > 25 personen 4,00euro/persoon 
 vanaf de 26ste persoon 

 Voornaamswijziging       gratis 

 

Art. 3: De belasting is contant te betalen, cash of met bancontact en wordt geheven op het ogenblik 
van de aanvraag van het belastbaar stuk. Het bewijs van betaling van de belasting blijkt uit 
het afleveren van een ontvangstbewijs. Indien het document niet onmiddellijk kan worden 
meegegeven dienen de personen of instellingen die aan de belastingen onderworpen zijn 
op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de belasting te betalen. Bij gebreke van 
contante betaling wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. 
  

Art. 4: Zijn van de gemeentebelasting vrijgesteld: 

 De stukken welke krachtens een wet, een koninklijk besluit of een andere 
overheidsvordering kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven; 



 De stukken, welke aan behoeftige personen worden afgegeven; de behoeftigheid wordt
vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk;

 De machtigingen met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties;

 De machtigingen met betrekking tot activiteiten, die als dusdanig reeds het voorwerp
zijn van de heffing van een belasting of retributie ten behoeve van de gemeente.

Namens de gemeenteraad: 
i.o.
De algemeen directeur, De voorzitter, 
L. JOURQUIN N. TEIRLINCK 

Voor eensluidend uittreksel, 
Maarkedal, op maandag 24 december 2018 

De algemeen directeur, De voorzitter, 

L. JOURQUIN N. TEIRLINCK 


